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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
ČR
K. Špačková: Sociální podniky jsou i významnými komunitními aktéry.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 4.
Rozhovor s K. Špačkovou, projektovou manažerkou z oddělení projektů odboru evropských
fondů magistrátu hl. m. Prahy o aktuálním stavu sociálního podnikání v Praze.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: ekonomika sociální; podnikání soukromé; ČR
ČR
Čtyři roky prosperity a fungujícího státu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 5.
Výňatek ze zprávy vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014-2017
v oblasti sociální politiky v letech 2014 až 2017. Jsou zmíněny hlavní výsledky a dosažené
úspěchy v resortu.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: politika sociální; ČR; situace ekonomická; situace sociální; úroveň životní; trh
práce; zab. sociální; úřady práce; služby sociální
EU; mezinárodní
Rada EPSCO jednomyslně přijala evropský pilíř sociálních práv.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 8.
Informace o zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, které se konalo 23. v Lucemburku, a na kterém byl přijat evropský pilíř sociálních
práv a kde ministři zemí EU také dosáhli dohody ohledně návrhu Evropské komise revidovat
pravidla pro vysílání pracovníků.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: práva sociální; politika sociální; EU; dohody; vysílání pracovníků; odměňování; trh práce
V. Británie
Jak vznikal welfare state? Soukromé pojišťovací instituce jako faktický počátek
struktur sociálního státu. / Holoubek, Jan - Svoboda, František
In: Scientia et Societas. - Roč.13, č. 3 (2017), s. 43-55.:tab., -lit.
Dostupné z: http://files.sets.cz/200000237-00d1401cb9/Scientia%203_2017.pdf
Deskriptory: stát sociální; zab. sociální; pojištění zdravotní; pojištění; historie; pojistnévýše; V. Británie
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení. / Cimlerová, Květoslava
- Chotěborská, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 10 (2017), s. 11-15.
Článek se zabývá postavením členů volební komise z hlediska nemocenského pojištění,
dalším tématem je vliv odpracované pracovní doby v době dočasné pracovní neschopnosti
nebo při ošetřování člena rodiny ve vztahu k započitatelnému příjmu a k výši nemocenského.
Deskriptory: zab. nemocenské; zab. sociální; zaměstnavatelé; nemocenské; pojistné; neschopnost pracovní; ošetřovné; ČR; výpočet
ČR
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 10-16.:tab.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; pojištění; základ vyměřovací; zab. nemocenské; výše; náhrada mzdy; mzda minimální; mzda průměrná
ČR
Princip oficiality a nová právní úprava přestupkového řízení v praxi orgánů sociálního zabezpečení. / Habada, Jiří
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 12 (2017), s. 3-7.
Deskriptory: zab. sociální; právo správní; řízení; správa veřejná; ČR; správa

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Jsem OSVČ. Kolik si mám platit na důchod? / Janecká, Zdenka
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 6-12.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4AD01C5E-EB82-4EA4-8415E643493AF03B/18729/NP_11_2017_6_12.pdf
Deskriptory: zab. důchodové; samostatní; výpočet; důchody-výše; pojistné; podmínky nároku; základ vyměřovací; ČR; důchod starobní
ČR
Předdůchod. / Daněk, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 13-16.
Deskriptory: předdůchody; zab. důchodové; důchod předčasný; podmínky nároku; pojistné; pojištění zdravotní; ČR
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mezinárodní
Mezinárodní praxe v posuzování zdravotního stavu. / Bosák, Miroslav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 17-20.
Informace o mezinárodní konferenci, která se zabývala situací v lékařské posudkové
službě. Hlavním tématem byla organizace lékařské posudkové služby a proces posuzování
zdravotního stavu v zemích, kde v nedávné době proběhly reformy v této oblasti.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4AD01C5E-EB82-4EA4-8415E643493AF03B/18730/NP_11_2017_17_20.pdf
Deskriptory: služba posudková; stav zdravotní; lékařství posudkové; neschopnost pracovní; invalidita-služba posudková; konference; Chorvatsko; Nizozemí; Estonsko; USA
ČR
Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s.40.
Deskriptory: zab. důchodové; odchod do důchodu; hranice věková; důchod sirotčí; zákonodárství; ČR
SIG: uložené 2106
ČR
Důchody a důchodci ve volebních programech. / PERTOLD, Filip - ŠATAVA, Jiří
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2017. - 29 s.: příl. - ISBN 978-80-7344441-9.
Tato studie mapuje pouze volební programy politických subjektů (dále jen stran), které se
objevují na předních místech předvolebních průzkumů (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS,
Piráti, Realisté, STAN, Strana zelených (SZ), Top 09). Cílem studie je především usnadnit
širší veřejnosti pochopení a interpretaci volebních slibů v širších souvislostech, poukázat
na (ne)konkrétnosti či rozporuplnosti, včetně upozornění na absenci odpovědí. Hodnocení
slibů stran je však do velké míry ponecháno na čtenářích.
Dostupné
15.11.2017
z:
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_15_2017_Duchody_a_duchodci_ve_volebnich_programech/files/downloads/IDEA_Studie_15_2017_Duchody_a_duchodci_ve_volebnich_programech.pdf
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; důchodci; politika; strany politické; důchodci pracující;
poměr náhradový; důchody; výše; důchod minimální; valorizace; důchod předčasný
ČR
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018. / Přib, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 28-33.:tab.
Deskriptory: zab. důchodové; zab. nemocenské; základ vyměřovací; důchody; výpočet;
zab. sociální; pojistné; politika zaměstnanosti; pojistné-výše; ČR
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ČR
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb - II. část. / Šubrt, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 8-13.
Novela zákona o specifických zdravotních službách významně změnila některá pravidla pro
vydávání lékařských posudků v rámci pracovněprávních služeb. Článek se zabývá zásadními změnami této právní úpravy.
Deskriptory: lékařství pracovní; lékařství posudkové; stav zdravotní; kontrola; řízení; choroby z povolání; zaměstnanci; úrazy pracovní; zákonodárství; ČR
ČR
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 18-19.
Deskriptory: pojištění zdravotní; souběh; zaměstnanci; samostatní; pojistné; ČR
ČR
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 22-26.
Článek se zabývá některými specifickými situacemi při platbách záloh pojistného ve zdravotním pojištění zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými.
Deskriptory: pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; samostatní; pojistné; ČR
ČR
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 27-29.
Deskriptory: zab. důchodové; pojištění zdravotní; důchod starobní; důchod invalidní; důchodci pracující; pojistné; ČR
ČR; SR
Ohlédnutí za 49. Dňami posudkového lekárstva. / Bosák, Miroslav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 3-5.
Deskriptory: lékařství posudkové; služba posudková; konference; ČR; SR; zab. nemocenské; invalidita-služba posudková
mezinárodní
Mezinárodní praxe v posuzování zdravotního stavu. / Bosák, Miroslav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 17-20.
Informace o mezinárodní konferenci, která se zabývala situací v lékařské posudkové
službě. Hlavním tématem byla organizace lékařské posudkové služby a proces posuzování
zdravotního stavu v zemích, kde v nedávné době proběhly reformy v této oblasti.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4AD01C5E-EB82-4EA4-8415E643493AF03B/18730/NP_11_2017_17_20.pdf
Deskriptory: služba posudková; stav zdravotní; lékařství posudkové; neschopnost pracovní; invalidita-služba posudková; konference; Chorvatsko; Nizozemí; Estonsko; USA
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ČR
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 42.
Deskriptory: zab. nemocenské; dávky; nemocenské; zvýšení; dovolená otcovská; ošetřovné; ČR; zákonodárství
ČR
Změna zákona o specifických zdravotních službách. / Záleská, Dagmar
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 10 (2017), s. 8-10.
Deskriptory: služba posudková; lékařství pracovní; choroby z povolání; ČR; zákonodárství
ČR
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení. / Cimlerová, Květoslava
- Chotěborská, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 10 (2017), s. 11-15.
Článek se zabývá postavením členů volební komise z hlediska nemocenského pojištění,
dalším tématem je vliv odpracované pracovní doby v době dočasné pracovní neschopnosti
nebo při ošetřování člena rodiny ve vztahu k započitatelnému příjmu a k výši nemocenského.
Deskriptory: zab. nemocenské; zab. sociální; zaměstnavatelé; nemocenské; pojistné; neschopnost pracovní; ošetřovné; ČR; výpočet
ČR
Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění. / Daněk, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 10 (2017), s. 15-18.
Deskriptory: pojištění zdravotní; pojistné; ČR
ČR
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 30-33.
Deskriptory: mzda minimální; zvýšení; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; základ vyměřovací
ČR
Studenti a zdravotní pojištění. Změna od 1. 1. 2018. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 33-34.
Deskriptory: pojištění zdravotní; studenti; ČR; zákonodárství
ČR
Změna zákona o specifických zdravotních službách. II. Posudková péče a lékařské posudky. / Záleská, Dagmar
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 11 (2017), s. 2-7.
Jsou popsány změny zákona o specifických zdravotních službách, které se dotkly i právní
úpravy posudkové péče a procesu vydávání lékařských posudků, podkladů k vydání lékařského posudku, lhůt pro vydání posudku a jeho případného přezkumu.
Deskriptory: lékařství posudkové; lékařství pracovní; právo pracovní; stav zdravotní; poměr pracovní; ČR; zákonodárství; podmínky pro vstup do zaměstnání
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ČR
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím. / Cimlerová, Květoslava - Chotěborská, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 11 (2017), s. 14-19.
Deskriptory: zab. v mateřství; zab. nemocenské; podmínky nároku; příspěvek rodičovský;
dávky; ČR
ČR
Změna zákona o specifických zdravotních službách. III. Pracovnělékařské služby.
/ ZÁLESKÁ, Dagmar
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 2-5.
Od 1.11.2017 je účinná změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, kterou se dílčím způsobem mění i podmínky poskytování pracovnělékařskéch služeb.
Deskriptory: ČR; lékařství pracovní; zaměstnanci; stav zdravotní; zákonodárství; služba
posudková
ČR
Zdravotní pojištění - přehled významných změn ve zkratce. / DANĚK , Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 13-16.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; mzda minimální; samostatní;
základ vyměřovací
ČR
Zdravotní pojištění - co se k 1.1.2018 nemění. / DANĚK , Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 17-20.
Rozhodné částky pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění. Odvod pojistného jednotlivými skupinami plátců. Odstupné. Promlčení pohledávek. Změna zdravotní pojišťovny.
Pořadí plateb. Penále.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; informace
ČR
Změny v nemocenském pojištění od února 2018. První část - technická novela.
/Hulec, Vít
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 12 (2017), s. 13-17.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6BFDB497-1296-4360-87A42D0CF4F2D584/19289/NP_12_2017_str1317.pdf
Deskriptory: zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; základ vyměřovací; neschopnost pracovní; dávky; ČR; zákonodárství
ČR
Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za státní pojištěnce" od 1. ledna 2018. / Daněk, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 12 (2017), s. 22-25.
Deskriptory: pojištění zdravotní; pojištěnci; pojistné-výše; základ vyměřovací; zaměstnavatelé; zaměstnanci; ČR
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ČR
Ekonomické dopady současné migrační krize v Evropě na Českou republiku. / Klímová, Marie - Rosková, Lenka
In: Kontakt. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 274-284.:tab., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171121151024240196.pdf
Deskriptory: cizinci; politika migrační; situace ekonomická; ekonomika; ČR; práva lidská;
Mezinárodní; EU
ČR
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce
2018. / Šubrt, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 15-17.
Deskriptory: náhrada mzdy; neschopnost pracovní; zaměstnanci; zab. nemocenské; ČR
ČR
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské prohlídky I. část. / Bukovjan, Petr - Šubrt, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 24-27.
Deskriptory: lékařství posudkové; lékařství pracovní; stav zdravotní; podmínky pro vstup
do zaměstnání; zaměstnanci; zákonodárství; právo pracovní; ČR
ČR
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018. / Přib, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 28-33.:tab.
Deskriptory: zab. důchodové; zab. nemocenské; základ vyměřovací; důchody; výpočet;
zab. sociální; pojistné; politika zaměstnanosti; pojistné-výše; ČR
ČR
Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 36-37.
Deskriptory: pojištění zdravotní; zaměstnanci; samostatní; zákonodárství; ČR

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Vedení výslechu dětských obětí trestných činů a úloha orgánů SPOD. / Cypris, Martin - Musilová, Renata
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 11 (2017), s. 1-3.
Deskriptory: děti; právo trestní; ochrana sociálně-právní; práva lidská; kriminalita; děti
ohrožené; řízení; práce sociální; ČR
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ČR
Podzimní novela českého civilního procesu, zejména v nesporných věcech (1.).
/Křístek, Adam
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 11 (2017), s. 10-16.
Deskriptory: právo trestní; právo rodinné; děti problémové; řízení soudní; práva lidská;
ochrana sociálně-právní; opatrovnictví; otcové; zákonodárství; ČR
ČR
Kraje dostaly 823 milionů korun na růst platů a mezd pracovníků v sociálních
službách.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: pracovníci sociální; mzdy; služby sociální; zvýšení; kraje; ČR

POSTIŽENÍ OBČANÉ
ČR
Náhradní plnění po dvou novelách. / Bukovjan, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 39-42.
Deskriptory: plnění náhradní; zaměstnavatelé; práce-postižení; ČR; zákonodárství; podmínky nároku
ČR
Postavení procesního opatrovníka posuzovaného v řízení o svéprávnosti. / Hrubá,
Eva
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 12 (2017), s. 1-7.
Deskriptory: opatrovnictví; postižení mentálně; řízení soudní; bezmocnost; ČR

STAŘÍ LIDÉ
ČR
Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství. / Petrová Kafková, Marcela Sedláková, Tatiana
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - Roč.53, č. 5 (2017), s. 719-735.
Článek se zaměřuje na koncept čtvrtého věku a na jeho různé definice a diskutuje otázku
aktérství ve čtvrtém věku jakožto klíčovou determinantu pro jeho pochopení.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/191-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2017/3752
Deskriptory: staří; stárnutí aktivní; kvalita života; závislost; geriatrie; dráhy životní; sociologie člověka; ČR
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Maďarsko; mezinárodní
Labour market opportunities of women with young children after childbirth.[Příležitosti na trhu práce pro ženy s malými dětmi po porodu.] / Fedor, Anita R. - Toldi, Andrea
In: Kontakt. - Roč.19, č. 3 (2017), s. 236-243.:obr., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171002133708287245.pdf
Deskriptory: trh práce; práce-matky; návrat do práce; dovolená mateřská; porodnost;
Mezinárodní; Maďarsko; výzkum; matky; vzdělání dosažené
ČR
Podzimní novela českého civilního procesu, zejména v nesporných věcech (1.).
/Křístek, Adam
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 11 (2017), s. 10-16.
Deskriptory: právo trestní; právo rodinné; děti problémové; řízení soudní; práva lidská;
ochrana sociálně-právní; opatrovnictví; otcové; zákonodárství; ČR
ČR
Právní postavení domnělého otce (4.). / Horníčková, Erika
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 11 (2017), s. 20-23.
Deskriptory: právo rodinné; otcové; řízení soudní; děti; zákonodárství; ČR
SIG: uložené 2105
ČR
Rodinná politika ve volebních programech: přehled a rozbor. / KALÍŠKOVÁ, Klára
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2017. - 34 s.: příl. - ISBN 978-80-7344442-6.
Tato studie poskytuje přehled návrhů týkajících se rodinné politiky tak, jak je uvádí volební
programy politických subjektů ucházejících se o křesla v Poslanecké sněmovně ve volbách
20.ľ 21. října 2017. Studie tyto návrhy komentuje a poskytuje analýzu jejich možných
dopadů.
Dostupné
15.11.2017
z:
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech/files/downloads/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech.pdf
Deskriptory: ČR; rodina; politika populační; politika; strany politické; výdaje sociální; podpora sociální; práce-matky; mzdy; ženy; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; flexibilita
pracovní; otcové
ČR
Z dětských skupin se stal oblíbený firemní benefit.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 1.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-matky; sladění pracovního a
rodinného života; děti; ČR
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ČR
Rodiny dosáhnou na přídavky na dítě dříve.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: přídavky rodinné; výplata-způsob; ČR; podpora sociální
ČR
Podzimní novela českého civilního procesu, zejména v nesporných věcech (2.).
/Křístek, Adam
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 12 (2017), s. 7-11.
Deskriptory: právo rodinné; děti; péče; zákonodárství; ochrana sociálně-právní; řízení
soudní; ČR
ČR
Otcové mohou jít na otcovskou.
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 12 (2017), s. 23-24.
Deskriptory: zab. nemocenské; dovolená otcovská; zákonodárství; otcové; ČR
ČR
Úroky z prodlení z výživného - opět nově. / Fetter, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 12 (2017), s. 8-12.
Deskriptory: výživné; právo rodinné; řízení soudní; ČR

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ

SIG: 6402
ČR
Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons
during or after imprisonment.[Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody.] / BAREŠ,
Pavel - MERTL, Jiří
In: Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities and low
employment rate on the Czech labour market. - (2016), 58 s.:obr.,tab.,-lit.
Cílem projektu bylo popsat hlavní překážky a podmínky nejvýrazněji ovlivňující možnosti
zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Specifikace použitých metod sběru dat
a datových zdrojů. Stěžejní charakteristiky propuštěných osob, přístup zaměstnavatelů k
nim a okolnosti ovlivňující jejich zaměstnání. Zaměstnávání propuštěných osob z pohledu
zaměstnavatelů (popis a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi
zaměstnavateli, které se zaměřilo zejména na mapování výchozí pozice zaměstnavatelů ve
vztahu k možnostem zaměstnání cílové skupiny). Shrnutí hlavních zjištěných poznatků.
Příspěvek "Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání
osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody je publikován i v češtině: Sborník studií
na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR : 2. část. - Praha:
Asociace samostatných odborů, 2016. 71 s. (v příloze je uveden dotazník) ľ viz sig:
6401/II)
Deskriptory: ČR; vězni; vězni propuštění; trh práce; integrace; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; šetření; VÚPSV
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CIZINCI
ČR
Selected areas of immigrant integration in the Czech Republic.[Vybrané oblasti integrace cizinců v České republice.] / Vacková, Jitka - Prokešová, Radka
In: Kontakt. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 258-268.:tab., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171121144717376269.pdf
Deskriptory: cizinci; integrace; výzkum; politika migrační; trh práce; práce-cizinci; stav
zdravotní; vzdělání dosažené; situace ekonomická; situace sociální; ČR
SR
Stav integrácie imigrantov na Slovensku. / Plavnická, Jana - Šlosár, Dušan
In: Kontakt. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 269-273.: -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171121145941816624.pdf
Deskriptory: cizinci; integrace; výzkum; SR; práce-cizinci; bydlení; zab. sociální; péče
zdravotní; práce sociální
ČR
Pracovní podmínky u vybraných skupin imigrantů žijících v České republice. /
Brabcová, Iva - Vacková, Jitka
In: Kontakt. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 285-292.:tab., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171121151932729307.pdf
Deskriptory: cizinci; práce-cizinci; podmínky pracovní; stav zdravotní; gender; výzkum;
ČR; rovnost
ČR
Duševní poruchy cizinců v České republice. / Juríčková, Ľubica - Ivanová, Kateřina Nechanská, Blanka
In: Kontakt. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 300-307.:tab., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171121153356360944.pdf
Deskriptory: zdraví duševní; nemocnost; cizinci; ČR; psychiatrie; péče sociálně zdravotní

CHUDÍ
ČR
Vybrané aspekty zdravotní gramotnosti u klientů ohrožených chudobou. / Mojžíšová, Adéla - Dvořáčková, Dagmar - Kajanová, Alena
In: Kontakt. - Roč.19, č. 3 (2017), s. 213-218.: -lit.
Článek seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat faktory, které ovlivňují
zdravotní gramotnost u lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají nárok na dávky
státní podpory, resp. dávky pomoci pro osoby v hmotné nouzi.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171002130824040364.pdf
Deskriptory: chudí; chudoba; stav zdravotní; péče zdravotní; prevence; výzkum; ČR; situace sociální
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
mezinárodní
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké. / Gola, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 46-47.
Deskriptory: rodina; děti; daně; daně z příjmu; politika populační; Mezinárodní
ČR
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob. / Šmídová, Jana
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 18-23.
Deskriptory: daně z příjmu; zaměstnanci; ČR
ČR
Kontrola výpočtu daně u plátce daně: Sleva na manželku. / Procházková, Miluše
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 34-35.
Deskriptory: daně z příjmu; kontrola; zaměstnavatelé; výpočet; ČR

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Španělsko
Analysis of Variance in Household Financial Portfolio Choice: Evidence from
Spain.[Analýza rozptylu ve výběru finančního portfolia domácností: důkazy ze Španělska.]
/ CALLADO - MUNOZ, F. J. - GONZÁLEZ-CHAPELA, J. - UTRERO-GONÁLEZ, N.
In: Finance a úvěr. - Roč.67, č. 5 (2017), s. 439-459.:tab., -lit.
Autoři analyzují determinanty alokace finančního portfolia domácností pomocí odhadu a
rozkladu rozptylu, které zohledňují omezený charakter alokací portfolia domácností. Tyto
metody aplikují na rozsáhlý soubor dat finančních aktiv. Výsledky ukazují, že hlavními faktory, které jsou základem výběru finančního portfolia domácností ve Španělsku, jsou věk
a čistý majetek (bohatství). Mimo jiné existují také důkazy o značných vlivech souvisejících
s averzí vůči riziku, vzděláváním, omezením likvidity a příjmy, ale velmi mírné vlivy jsou
spojené s velikostí rodiny a existencí účtů v samostatných internetových bankách.
Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1392_439_-_459_callado_munoz_final_issue_05_2017.pdf
Deskriptory: Španělsko; domácnosti; situace ekonomická
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
ČR
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti - I. část. / Stádník, Jaroslav - Kieler, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 10 (2017), s. 30-35.
Deskriptory: zaměstnanost; inspekce práce; zaměstnávání agenturní; agentury práce;
právo pracovní; zákonodárství; ČR
Maďarsko; mezinárodní
Labour market opportunities of women with young children after childbirth.[Příležitosti na trhu práce pro ženy s malými dětmi po porodu.] / Fedor, Anita R. - Toldi, Andrea
In: Kontakt. - Roč.19, č. 3 (2017), s. 236-243.:obr., -lit.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20171002133708287245.pdf
Deskriptory: trh práce; práce-matky; návrat do práce; dovolená mateřská; porodnost;
Mezinárodní; Maďarsko; výzkum; matky; vzdělání dosažené
mezinárodní
Základní nepodmíněný příjem - co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný? / Špeciánová, Jitka
In: Politická ekonomie. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 601-622.: -lit.
Stať se snaží ukázat dopady základního příjmu na počet odpracovaných hodin a diskutovat
dopady jeho zavedení na nabídku práce. krom toho provádí srovnání základního příjmu se
čtyřmi vybranými alternativními sociálními programy a vyhodnocuje tvrzení obhájců nepodmíněného příjmu, že příjemce si se základním příjmem polepší oproti současné situaci,
kdy mu je státem vyplácena podmíněná pomoc.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1164
Deskriptory: příjmy; příjem zaručený; trh práce; zab. sociální; podpora sociální; chudí;
financování; Mezinárodní; daně z příjmu; motivace; Mezinárodní
ČR
Vývoj genderové mzdové nerovnosti v České republice za posledních 20 let. /Bílková, Diana
In: Politická ekonomie. - Roč.65, č. 5 (2017), s. 623-646.:obr., -lit.
Článek se zabývá analýzou vývoj genderové mzdové nerovnosti v neprospěch žen v České
republice za posledních 20 let celkově a od roku 2009 rovněž podle různých demografických a socioekonomických hledisek. Cílem studie je rovněž predikce diferencí mezi úrovní
mezd mužů a žen a predikce celých mzdových rozdělení mužů a žen na následující období.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1167
Deskriptory: mzdy; diskriminace; ženy; muži; výše; gender; nerovnost; mzda minimální;
mzda průměrná; výzkum; vývoj; ČR
ČR
Obrana proti neoprávněnému sjednání a řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. / Fetter, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 21-25.
Deskriptory: právo pracovní; práce netypická; dohody; poměr pracovní; ČR; zákonodárství; flexibilita pracovní
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ČR
Opakované uplatnění mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Fetter, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 32-34.
Je popsán případ, kdy insolventní zaměstnavatel neuspokojil mzdové nároky zaměstnance.
Úřadem práce byly tyto nároky přiznány, žádost o uspokojení nároků ale byla odmítnuta.
Občan se rozhodl řešit situaci soudní cestou a uspěl až u Nejvyššího soudu ČR. V článku je
shrnuta a rozebraná právní úprava problematiky.
Deskriptory: právo pracovní; insolvence; zaměstnavatelé; náhrada mzdy; řízení soudní;
zaměstnanci; ČR
ČR
Změna pracovního úvazku: Kdy je zaměstnanec nadbytečný?
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 36-38.
V článku je popsán případ, kdy Nejvyšší soud ČR posuzoval spor o neplatnost rozvázání
pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance, který pracoval na kratší pracovní úvazek. Zaměstnavatel posléze přijal na místo se stejnou pracovní náplní jiného zaměstnance, avšak na plný pracovní úvazek.
Deskriptory: ukončení zaměstnání; zaměstnání na zkrácený úvazek; poměr pracovní;
právo pracovní; řízení soudní; ČR
ČR
Exekuce a odstupné. / Klímová, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 10 (2017), s. 19-25.
Deskriptory: ukončení zaměstnání; mzdy; výplata-způsob; výpočet; ČR; insolvence
ČR
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. / Seidl, Petr - Kadlec, Michal
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 8-13.
Deskriptory: zaměstnanci; zaměstnavatelé; insolvence; zákonodárství; ČR
ČR
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018. /
Chládková, Alena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 14-18.
Deskriptory: mzda minimální; mzda zaručená; zákonodárství; ČR
ČR
Piloti letadel nově i jako OSVČ. / Brůha, Dominik
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 19-21.
Deskriptory: letci; samostatní; poměr pracovní; ČR; zákonodárství; práce netypická
ČR
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z. / Kubíčková, Alice Patáková, Veronika
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 22-26.
Deskriptory: údaje osobní; zaměstnanci; kontrola; zákonodárství; podmínky pracovní;
právo pracovní; poměr pracovní; ČR
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ČR
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání. / Kalvoda, Aleš
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 27-29.
Deskriptory: ukončení zaměstnání; poměr pracovní; inspekce práce; právo pracovní; ČR;
zaměstnavatelé; zaměstnanci
EU; mezinárodní
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie. / Daněk, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 35-38.
Článek se soustřeďuje na objasnění postupu českého zaměstnavatele v případě souběžných příjmů zaměstnanců - občanů z některého členského státu EU při odvodech zdravotního pojištění.
Deskriptory: pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; pracovníci migrující; pracovníci
v zahraničí; práce-cizinci; ČR; EU; dohody; zaměstnanci; příjmy; souběh
ČR
Náhradní plnění po dvou novelách. / Bukovjan, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 39-42.
Deskriptory: plnění náhradní; zaměstnavatelé; práce-postižení; ČR; zákonodárství; podmínky nároku
ČR
Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak). / Bukovjan, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 49-52.
Je popsána judikatura případu, kdy se zaměstnanec domáhal soudní žalobou svých práv
ve věci sjednání pracovního poměru na dobu určitou, který s ním byla podle jeho názoru
sjednán v rozporu s právní úpravou. Jsou uvedena rozhodnutí Ústavního soudu i Nejvyššího
soudu.
Deskriptory: poměr pracovní; zaměstnání dočasné; řízení soudní; ČR; právo pracovní
ČR
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018. / Daněk, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 11 (2017), s. 19-23.
Deskriptory: mzda minimální; pojištění zdravotní; pojistné; základ vyměřovací; podmínky
nároku; ČR; zaměstnanci; samostatní; souběh; příjmy
ČR
Míra nezaměstnanosti klesá na rekordní hodnoty.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 1, 3.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: trh práce; nezaměstnanost; potřeby pracovních sil; absolventi; ČR; regiony
ČR
Z dětských skupin se stal oblíbený firemní benefit.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 1.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-matky; sladění pracovního a
rodinného života; děti; ČR

19

ČR
Jak pomáhají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: politika zaměstnanosti; služba veřejná; rekvalifikace; úřady práce; uchazeči
o práci; ČR
ČR
V Česku pracuje nejvíce lidí v průmyslu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 3.
Uvedeny údaje Statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) o struktuře zaměstnanosti v
jednotlivých státech EU.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: struktura ekonomická; populace ekonomicky aktivní; průmysl; zaměstnavatelé; trh práce; ČR; EU
ČR
Na aktuální podněty reaguje Státní úřad inspekce práce mimořádnými kontrolními akcemi.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 7.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: inspekce práce; kontrola; podmínky pracovní; vztahy pracovní; právo pracovní; ČR; bezpečnost práce
EU; mezinárodní
Nová pravidla o vysílání pracovníků se zatím nebudou vztahovat na silniční dopravu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 8.
Česko na zasedání Rady EPSCO v Lucemburku úspěšně vyjednalo, že se nová pravidla o
vysílání pracovníků nebudou vztahovat na silniční dopravu až do doby schválení specifické
úpravy vysílání řidičů.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: vysílání pracovníků; dohody; EU
EU; mezinárodní
Práce se hledá snadněji a mzdy rostou v celé EU.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 8.
Informace o zprávě o trhu práce a vývoji mezd, kterou každoročně zveřejňuje Evropské
komise.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: trh práce; mzdy; vývoj; EU
ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. XIV. Požadavky
na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce. / SKŘEHOT, Petr A.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 27-30.
Deskriptory: ČR; práce-mládež; zákonodárství; právo pracovní; mládež; bezpečnost
práce; práce-děti; děti
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ČR/ KLÍMOVÁ, Růžena
Minimální mzda od 1.1.2018.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 21-26.:tab.
Od 1.1.2018 dochází nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ke zvýšení základní sazby minimální
mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda a doplatek do minimální mzdy.
Změna minimální mzdy a průměrný hodinový výdělek. Změna minimální mzdy a odměna
z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Minimální mzda a příplatek za práci ve
ztíženém pracovním prostředí. Minimální mzda a osvobození pravidelně poskytovaného
důchodu do limitu. Minimální mzda a daňový bonus. Minimální mzda a pojistné na zdravotní
pojištění. Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání.
Deskriptory: ČR; mzda minimální; mzda zaručená; základ vyměřovací; výše
ČR
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. / Rothová, Eva
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 8-14.
Deskriptory: odměňování; zaměstnanci; správa veřejná; sektor veřejný; ČR; mzda minimální; mzda zaručená; valorizace; zákonodárství
ČR
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce
2018. / Šubrt, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 15-17.
Deskriptory: náhrada mzdy; neschopnost pracovní; zaměstnanci; zab. nemocenské; ČR
ČR
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti - II. část. / Stádník,
Jaroslav - Kieler, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 12 (2017), s. 38-42.
Deskriptory: zaměstnanost; práce-cizinci; agentury práce; plnění náhradní; úřady práce;
kontrola; zprostředkování práce; inspekce práce; právo pracovní; údaje osobní; ČR; zákonodárství

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
ČR
Otazníky kolem kvalifikace. / Jouza, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 11 (2017), s. 27-28.
Definice kvalifikace, prohloubení kvalifikace a zvýšení kvalifikace jako jednoho z nejvýznamnějších předpokladů zapojení občanů do zaměstnání a možnou podmínkou pro zvyšování mzdy.
Deskriptory: kvalifikace odborná; vzdělávání celoživotní; vzdělání dosažené; vzdělávánívýcvik; právo pracovní; ČR
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ČR
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců. / Urban, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 11 (2017), s. 43-48.
Deskriptory: vzdělávání; vzdělávání-výcvik; metody; manažeři; ČR
ČR
Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České
republice. / Doseděl, Tomáš - Katrňák, Tomáš
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - Roč.53, č. 5 (2017), s. 693718.:tab., -lit.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/191-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2017/3751
Deskriptory: vzdělání dosažené; vzdělávání; absolventi VŠ; trh práce; mzdy; zaměstnatelnost; ČR
ČR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů. / KORNEL, Martin - MAZEL, Filip
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 12 (2017), s. 6-9.
O novince (Data Protection Officer - DPO), kterou přináší Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES.
Deskriptory: ČR; řízení personální; údaje osobní

OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy. / Přidalová, Ivana - Ouředníček, Martin
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - Roč.53, č. 5 (2017), s. 659692.:obr., -lit.
Jedním z cílů článku je objasnění role cizinců v sociální diferenciaci Prahy. Hlavním cílem
bylo zjistit, jak se gradující diverzita etnické struktury obyvatelstva odráží v jeho prostorovém rozmístění. Uvedené závěry a zobecnění jsou založeny na analýze kvantitativních
dat z průběžné evidence stěhování a údajů ze sčítání lidu.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/191-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-5-2017/3750
Deskriptory: cizinci; migrace; integrace; ČR; skupiny etnické; vzdělání dosažené; struktura populace
ČR
Populace stárne, i když se rodí více dětí.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 11 (2017), s. 6.
Informace o údajích Českého statistického úřadu o stavu a pohybu obyvatel České republiky v roce 2016.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32055/Prace_socpol_11_17.pdf
Deskriptory: demografie; struktura populace; porodnost; manželství; rozvody; úmrtnost;
ČR; statistika
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

SIG: uložené 2107
EU
Social Protection Committee annual report 2017.[Výroční zpráva Výboru pro sociální
ochranu 2017.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 491 s.: příl.. - ISSN 23151552. - ISBN 978-92-79-71496-2.
Výbor pro sociální ochranu sleduje sociální situaci v EU a vývoj politik sociální ochrany v
členských státech. Na základě souboru klíčových ukazatelů a zpráv členských států zpráva
analyzuje pokrok dosažený při plnění cíle Evropa 2020 na snížení chudoby a sociálního
vyloučení společně s nejnovějšími sociálními trendy, které je třeba sledovat. Zaznamenává
také poslední vývoj v oblasti sociální politiky v Evropě i klíčové strukturální sociální výzvy,
kterým v současné době čelí každý členský stát. V příloze jsou uvedeny národní profily
členských zemí (hlavní sociální ukazatele, pokrok při plnění cílů na snížení chudoby a sociálního vyloučení, nejnovější vývoj dávkových programů a prioritní sociální výzvy a dobré
dosažené výsledky).
Dostupné 21.11.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8048&furtherPubs=yes (published: 07/11/2017)
Deskriptory: EU; situace sociální; chudoba; vyloučení sociální; ochrana sociální; služby
sociální; politika zaměstnanosti; ukazatele; situace ekonomická; trh práce; výdaje sociální;
zab. důchodové; péče zdravotní; zab. v nezaměstnanosti
SIG: uložené 2113
EU
European Pillar of Social Rights.[Evropský pilíř sociálních práv.]
Brussels: European Commission, 2017. - 23 s. - ISBN 978-92-79-74092-3.
Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se budou opírat spravedlivé a hladce fungující
trhy práce a sociální systémy. Primárně je navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován
ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet. Prosazování zásad a
práv vymezených v evropském pilíři bude společnou odpovědností členských států, orgánů
EU, sociálních partnerů a dalších zúčastněných stran. Kapitola 1: Rovné příležitosti a přístup na trh práce. Kapitola 2: Spravedlivé pracovní podmínky. Kapitola 3: Sociální ochrana
a začlenění. Vytvoření evropského pilíře sociálních práv ohlásili vedoucí představitelé EU
na göteborském summitu o sociálních otázkách v listopadu 2017 (viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1268&furtherEvents=yes).
Dostupné 22.11.2017 z: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairereconomic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights20-principles_en
Deskriptory: EU; práva sociální; rovnost; gender; trh práce; politika zaměstnanosti; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného
života; ochrana sociální
EU
Education as social policy: An introduction.[Vzdělávání jako sociální politika: Úvod.]
/DI STASIO, Valentina - SOLGA, Heike
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 313-319.: -lit.
Toto zvláštní vydání považuje vzdělávání za sociální politiku samo o sobě, z pohledu životního cyklu a ve vztahu k jiným oblastem politiky. Rozšiřuje naše chápání úlohy "vzdělávání
jako sociální politiky" tím, že se zabývá čtyřmi aspekty: významem poskytovatelů vzdělání,
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vzděláváním jako prostředku sociální stratifikace, vzděláváním jako součástí vzájemně propojeného režimu a veřejným míněním o vzdělávání jako důležitého základu politik sociálního státu a předpokladu jejich udržitelnosti z dlouhodobého hlediska.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: EU; politika sociální; vzdělávání
EU
A European pillar for a social triple A.[Evropský pilíř pro sociální triple A.]
In: Social agenda. - č. 48 (2017), s. 3-27.
Co v praxi znamená v dubnu přijatý Evropský pilíř sociálních práv: o tom je celé červencové
vydání Sociální agendy. Pilíř slouží jako referenční rámec pro návrhy Evropské komise
týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pracovní doby. Jeho duch
je také inspirován novým návrhem Komise o koordinaci sociálního zabezpečení, aby byl
volný pohyb pracovníků v rámci EU spravedlivý a snadný, stejně jako nejnovější balíček
opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti s cílem zvýšit vliv právních předpisů EU na
pracovní oblast. Zaměřuje se na Španělsko za účelem pomoci, aby služby zaměstnanosti
a sociální služby spolupracovaly efektivněji tváří v tvář dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí.
Dostupné
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8007&furtherPubs=yes
Deskriptory: EU; práva sociální; zab. sociální; pracovníci migrující; služby zaměstnanosti;
služby sociální; globalizace; solidarita; Španělsko; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost mládeže; bezpečnost práce; sladění pracovního a rodinného života; doba pracovní
mezinárodní
Does trust increase willingness to pay higher taxes to help the needy?[Zvyšuje
důvěra ochotu platit vyšší daně na pomoc potřebným?] / HABIBOV, Nazim - CHEUNG, Alex
- AUCHYNNIKAVA, Alena
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 3 (2017), s. 3-30.:tab., -lit.
Článek zkoumá příčinný vliv důvěry na ochotu platit vyšší daně na pomoc potřebným na
vzorku 29 zemí východní a jižní Evropy a bývalého Sovětského svazu a Mongolska. Předpokládá se, že mezilidská důvěra vede k větší ochotě platit daně na pomoc potřebným,
protože (i) důvěra zvyšuje pravděpodobnost pomoci cizincům; (ii) důvěra posiluje solidaritu a spolupráci při řešení běžných problémů ve společnosti; a (iii) důvěra snižuje podezření z hlediska vnímaného zneužití přerozdělovaných peněz. Tři hlavní zjištění jsou, že
čím víc si lidé důvěřují, tím více jsou ochotni podporovat sociální stát; vliv důvěry na podporu sociálního státu existuje i v kontextuálním prostředí charakterizovaném poměrně nižší
úrovní důvěry a poměrně nedostatečně rozvinutými systémy přerozdělování; a vyšší důvěra na individuální úrovni podporuje daňovou morálku a pomáhá odvrátit daňové úniky.
Deskriptory: Mezinárodní; stát sociální; solidarita; mínění veřejné; plánování sociální
SRN
Borrowing for social security? Credit, asset-based welfare and the decline of the
German savings regime.[Půjčky na sociální zabezpečení? Úvěry, majetkový blahobyt a
pokles německého režimu úspor.] / MERTENS, Daniel
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 474-490.:obr.,tab.,-lit.
Tento článek zkoumá otázku, do jaké míry se Německo přizpůsobuje současnému trendu
sociální politiky založené na úvěrech, který má původ v anglofonních ekonomikách. Během
finanční krize a s ohledem na předchozí zvýšení soukromého zadlužení se stále více vědců
domnívá, že půjčky domácnostem se staly ústřední součástí současných sociálních států.
Kvůli komplexním programům na podporu úspor, vysoké úrovni veřejných sociálních opat-
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ření a nízké míře vlastnictví domů je německý sociální stát běžně považován za paradigmatický protiklad k tomuto zintenzivňujícímu se vztahu mezi blahobytem a finančními prostředky. Tento článek naopak tvrdí, že lze pozorovat růst sociální politiky založené na úvěrech v Německu z důvodu postupného rušení podpory úspor, rozšíření programů kvaziveřejných půjček a restrukturalizace sociálního státu od poloviny 70. let. Článek hodnotí
reformní trajektorie v oblasti důchodů, vzdělávání a zdravotní péče, aby toto tvrzení podložil. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb v eurozóně by kombinovaný vývoj
mohl dobře zpochybnit tradiční na úspory orientované rysy německého sociálního státu a
jeho politické ekonomie.
Deskriptory: SRN; stát sociální; zab. sociální; půjčky; spoření

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
SIG: uložené 2104
Polsko
Social Security in Poland.[Sociální zabezpečení v Polsku.]
Warsaw: ZUS, 2016. - 134 s.
Dostupné 14.11.2017 z: http://www.zus.pl/documents/10182/167615/Social+Security+in+Poland/71ffe1b1-c142-48fa-a67b-0c7e1cec6eb6
Deskriptory: Polsko; zab. sociální; systém; správa; zákonodárství; dávky; financování;
zab. důchodové; důchod starobní; valorizace; souběh; důchod invalidní; důchod předčasný; důchod vdovský; rehabilitace léčebná; důchod sociální; zab. nemocenské; zab. v
nezaměstnanosti; příspěvek na péči; ošetřovné; pohřebné; zab. úrazové; rodina; přídavky
rodinné; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; práce sociální
SIG: uložené 2107
EU
Social Protection Committee annual report 2017.[Výroční zpráva Výboru pro sociální
ochranu 2017.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 491 s.: příl.. - ISSN 23151552. - ISBN 978-92-79-71496-2.
Výbor pro sociální ochranu sleduje sociální situaci v EU a vývoj politik sociální ochrany v
členských státech. Na základě souboru klíčových ukazatelů a zpráv členských států zpráva
analyzuje pokrok dosažený při plnění cíle Evropa 2020 na snížení chudoby a sociálního
vyloučení společně s nejnovějšími sociálními trendy, které je třeba sledovat. Zaznamenává
také poslední vývoj v oblasti sociální politiky v Evropě i klíčové strukturální sociální výzvy,
kterým v současné době čelí každý členský stát. V příloze jsou uvedeny národní profily
členských zemí (hlavní sociální ukazatele, pokrok při plnění cílů na snížení chudoby a sociálního vyloučení, nejnovější vývoj dávkových programů a prioritní sociální výzvy a dobré
dosažené výsledky).
Dostupné 21.11.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8048&furtherPubs=yes (published: 07/11/2017)
Deskriptory: EU; situace sociální; chudoba; vyloučení sociální; ochrana sociální; služby
sociální; politika zaměstnanosti; ukazatele; situace ekonomická; trh práce; výdaje sociální;
zab. důchodové; péče zdravotní; zab. v nezaměstnanosti
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mezinárodní
Globalľregional interaction to extend access to social protection for migrant workers: Insights from ASEAN and MERCOSUR.[Globálně-regionální interakce pro rozšíření přístupu k sociální ochraně pro migrující pracovníky: Pohled z ASEAN a MERCOSUR.]
/ FORNALÉ, Elisa
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 3 (2017), s. 31-52.: -lit.
Univerzální přístup k sociální ochraně migrujících pracovníků se jeví jako problematická
záležitost při zavádění režimů volného pohybu na regionální úrovni. Tento článek se zaměřuje na koncepci regionálního řízení jako možného mechanismu k řešení nevyřešených
problémů režimů sociálního zabezpečení s cílem rozšířit pokrytí. Za tímto účelem se článek
zabývá současným právním vývojem ve dvou regionálních projektech (ASEAN a MERCOSUR) s cílem identifikovat kreativní přístup k posílení rozvoje národních úrovních sociální
ochrany. Zájem o využití těchto případových studií spočívá ve zkoumání, zda proces regionální integrace může hrát významnou roli při postupném rozšíření práv sociální ochrany
na migrující pracovníky usnadněním přijetí dohod o sociálním zabezpečení.
Deskriptory: Mezinárodní; pracovníci migrující; ochrana sociální; zab. sociální; práva sociální; regiony

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
mezinárodní
The ABCs of nonfinancial defined contribution (NDC) schemes.[ABC fiktivních příspěvkově definovaných (NDC) programů.] / HOLZMANN, Robert
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 3 (2017), s. 53-77.: -lit.
NDC penzijní programy se úspěšně implementovaly od poloviny 90. let v řadě evropských
zemí, jako je Itálie, Lotyšsko, Norsko, Polsko a Švédsko. NDC přístup představuje celoživotní vazbu příspěvek-dávka programu FDC osobních účtů, ale je založen na formátu průběžného placení (PAYG). Tento článek nabízí převážně netechnický úvod do NDC programů, jejich základní prvky a výhody proti NDB programům, klíčové technické hranice
přístupu a zkušenosti zemí s NDC.
Deskriptory: Mezinárodní; zab. důchodové; reforma; financování; Švédsko
Švédsko
A "Swedishö actuarial balance for a notional defined contribution pension scheme
with disability and minimum pension benefits.["Švédská" pojistně matematická rovnováha pro NDC penzijní systém se zdravotním postižením a minimálními důchodovými
dávkami.] / PÉREZ-SALAMERO GONZÁLEZ, Juan M. - VENTURA-MARCO, Manuel - VIDALMELIÁ, Carlos
In: International Social Security Review. - Roč.70, č. 3 (2017), s. 79-104.:obr.,tab.,-lit.
Tento článek navrhuje "švédský" typ pojistně-matematické bilance (ABS) pro systém fiktivních definovaných příspěvků (NDC) s postižením a minimálními důchodovými dávkami.
Navrhovaná ABS rozděluje důchodový systém do dvou částí: čistá/ryzí část NDC a redistribuční část, která zahrnuje aktiva a závazky pocházející z nepříspěvkových práv. Článek
obsahuje numerický příklad, který osvětluje skutečnou použitelnost tohoto návrhu. Model
má praktické důsledky, které by mohly být pro tvůrce politik zajímavé vzhledem k tomu,
že integruje pojistně-matematické a sociální aspekty veřejných důchodů a odkrývá skutečné náklady přerozdělování prostřednictvím minimálních důchodů.
Deskriptory: Švédsko; zab. důchodové; systém; financování; invalidita; důchod minimální
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V. Británie
Why do people opt-out or not opt-out of automatic enrolment? A focus group
study of automatic enrolment into a workplace pension in the United Kingdom.[Proč lidé opouštějí nebo neopouštějí automatickou registraci? Studie zaměřená na
automatickou registraci do zaměstnanecké penze ve Spojeném království.] / PRABHAKAR,
Rajiv
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 447-457.: -lit.
Automatická registrace do penze na pracovišti je důležitým nedávným vývojem v oblasti
důchodové politiky. Důležitou otázkou je, proč se lidé zapojují nebo vystupují z automatické registrace? Tato otázka je důležitá mj. pro odpovědi na obavy, že ženy by mohly čelit
nepřiměřenému tlaku na odstoupení. Tento článek se zabývá touto otázkou prostřednictvím studie zaměřené na tuto novou politiku Spojeného království. Ženy s větší pravděpodobností než muži vyjádřily nedostatečnou finanční dostupnost jako důvod pro odstoupení.
Nedostatek informací se také zdál být důležitý pro sílu doporučení spojeného s automatickou registrací. Další výzkum by měl zkoumat způsob, jak učinit automatickou registraci
více genderově vyváženou, stejně jako typy informací nebo poradenství, které by měly být
poskytovány v rámci automatické registrace.
Deskriptory: V. Británie; zab. důchodové; důchod podnikový; gender
SIG: uložené 2114
mezinárodní
Pensions at a Glance 2017.OECD AND G20 INDICATORS.
Paris: OECD, 2017. - 163 s.: příl. - ISBN 978-92-64-28750-1.
Toto vydání přezkoumává a analyzuje důchodová opatření přijatá nebo uzákoněná v zemích OECD v období od září 2015 do září 2017 a poskytuje hloubkový přezkum politik
flexibilního odchodu do důchodu. Stejně jako v minulých vydáních je zahrnut komplexní
výběr ukazatelů důchodové politiky pro všechny země OECD a G20.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zab. důchodové; systém; reforma; financování; odchod
do důchodu pružný; podmínky nároku; stárnutí; staří; příjmy; chudoba; pojištění soukromé; ukazatele

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
SIG: uložené 2110
mezinárodní
Nurses in advanced roles in primary care.[Sestry v pokročilých rolích v primární péči.]
/ MAIER, Claudia B. - AIKEN, Linda H. - BUSSE, Reinhard
Paris: OECD, 2017. - 71 s.: příl.
Řada zemí OECD provedla v uplynulém desetiletí reformy, aby zavedla pokročilé role pro
sestry v primární péči, aby se zlepšil přístup k péči, kvalita péče a/nebo se snížily náklady.
Tento pracovní dokument poskytuje analýzu rozvoje a reforem této role zdravotní sestry v
37 zemích OECD a EU.
Dostupné
21.11.2017
z:
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/nurses-in-advanced-roles-in-primary-care_a8756593-en (published: 20 Nov 2017)
Deskriptory: Mezinárodní; EU; OECD; zdravotnictví; zdravotníci; péče zdravotní; reforma;
kvalifikace odborná; vzdělávání
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
SIG: uložené 2104
Polsko
Social Security in Poland.[Sociální zabezpečení v Polsku.]
Warsaw: ZUS, 2016. - 134 s.
Dostupné 14.11.2017 z: http://www.zus.pl/documents/10182/167615/Social+Security+in+Poland/71ffe1b1-c142-48fa-a67b-0c7e1cec6eb6
Deskriptory: Polsko; zab. sociální; systém; správa; zákonodárství; dávky; financování;
zab. důchodové; důchod starobní; valorizace; souběh; důchod invalidní; důchod předčasný; důchod vdovský; rehabilitace léčebná; důchod sociální; zab. nemocenské; zab. v
nezaměstnanosti; příspěvek na péči; ošetřovné; pohřebné; zab. úrazové; rodina; přídavky
rodinné; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; práce sociální

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
SR
Bezdetnosť - nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku. / Šprocha, Branislav - Šťastná, Anna - Šídlo, Luděk
In: Sociológia. - Roč.49, č. 5 (2017), s. 561-587.: -lit.
Cílem příspěvku je na základě nejnovějších metodických přístupů poukázat na mezigenerační vývoj konečné bezdětnosti v kontextu změn generační plodnosti a pokusit se vytvořit
obraz o jejím možném směřování u žen narozených ve druhé polovině 70. a 80. let.
Deskriptory: porodnost; děti; ženy; vzdělání dosažené; SR; VÚPSV
SRN
Day-care availability, maternal employment and satisfaction of parents: Evidence
from cultural and policy variations in Germany.[Dostupnost denní péče, zaměstnanost matek a spokojenost rodičů: Důkazy z kulturních a politických změn v Německu.]
/SCHOBER, Pia - SCHMITT, Christian
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 433ľ446.:tab., -lit.
Tato studie zkoumá, jak dostupnost a rozšíření služeb péče o děti pro děti do 3 let souvisí
se subjektivní spokojeností německých matek a otců. Rozšiřuje předchozí studie tím, že
podrobněji zkoumá vztah mezi dostupností a využíváním denní péče, zaměstnaností matek
a rodičovskou subjektivní spokojeností během raného dětství potomků v zemi s rozšiřujícími se službami péče o děti a různými kulturami péče o děti a práce.
Deskriptory: SRN; rodina; děti; zařízení péče o děti; práce-matky; zaměstnanost; kvalita
života
ČR
Frequency and Intensity of Contact between Ageing Parents and their Adult Children in the Czech Republic: Exploration of Selected Predictors.[Frekvence a intenzita styku mezi stárnoucími rodiči a jejich dospělými dětmi v České republice: Průzkum
vybraných ukazatelů.] / HUBATKOVÁ, Barbora - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
In: Sociológia. - Roč.49, č. 6 (2017), s. 657-672.:tab., -lit.
Studie využívá dat z průzkumu Life Roles z roku 2014 a hodnotí vybané ukazatele (vzdálenost bydlení, zaměstnanost, věk a vzdělání a rodinný stav potomků atd.) mající vliv na
četnost kontaktů stárnoucích rodičů s dospělými dětmi.
Deskriptory: ČR; staří; rodina; sociologie rodiny; výzkum
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CIZINCI
SIG: uložené 2112
mezinárodní
Making Integration Work: Family Migrants.[Provádění integrace: Rodiny migrantů.]
Paris: OECD, 2017. - 82 s.: příl. - ISBN 978-92-64-27952-0.
Série "Making Integration Work" shrnuje hlavní poznatky z práce OECD v oblasti integračních politik. Cílem je shrnout netechnickým způsobem hlavní problémy a dobré politické
postupy na podporu trvalé integrace přistěhovalců a jejich dětí do hostitelských zemí. Toto
vydání hodnotí zkušenosti zemí OECD, pokud jde o integraci rodinných příslušníků migrantů s příklady osvědčených postupů. Poskytuje také komplexní srovnání politických
rámců, které řídí integrační politiku pro rodiny migrantů v zemích OECD. Informace o různých politických rámcích byly shromážděny prostřednictvím dotazníku zaslaného všem zemím.
Publikace
on-line:
http://www.oecd.org/migration/making-integration-work9789264279520-en.htm (published: November 10, 2017)
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; osoby migrující; rodina; děti; integrace; politika migrační; služby
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
SIG: uložené 2107
EU
Social Protection Committee annual report 2017.[Výroční zpráva Výboru pro sociální
ochranu 2017.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 491 s.: příl.. - ISSN 23151552. - ISBN 978-92-79-71496-2.
Výbor pro sociální ochranu sleduje sociální situaci v EU a vývoj politik sociální ochrany v
členských státech. Na základě souboru klíčových ukazatelů a zpráv členských států zpráva
analyzuje pokrok dosažený při plnění cíle Evropa 2020 na snížení chudoby a sociálního
vyloučení společně s nejnovějšími sociálními trendy, které je třeba sledovat. Zaznamenává
také poslední vývoj v oblasti sociální politiky v Evropě i klíčové strukturální sociální výzvy,
kterým v současné době čelí každý členský stát. V příloze jsou uvedeny národní profily
členských zemí (hlavní sociální ukazatele, pokrok při plnění cílů na snížení chudoby a sociálního vyloučení, nejnovější vývoj dávkových programů a prioritní sociální výzvy a dobré
dosažené výsledky).
Dostupné 21.11.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8048&furtherPubs=yes (published: 07/11/2017)
Deskriptory: EU; situace sociální; chudoba; vyloučení sociální; ochrana sociální; služby
sociální; politika zaměstnanosti; ukazatele; situace ekonomická; trh práce; výdaje sociální;
zab. důchodové; péče zdravotní; zab. v nezaměstnanosti
V. Británie
The impact of debt and financial stress on health in Northern Irish households.[Dopad zadlužení a finančního stresu na zdraví domácností v Severním Irsku.] /
FRENCH, Declan - McKILLOP, Donal
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 458ľ473.:tab., -lit.
Příspěvek analyzuje údaje shromážděné z průzkumu severoirských domácností s nízkými
příjmy, které se vyznačují různými stupni finančních potíží, a zkoumá, jak dluhy ovlivňují
zdraví a chování v oblasti zdraví. Výsledky naznačují, že subjektivní zkušenost s pocity
finančního stresu má silný vztah k většině aspektů zdraví. Tento výzkum je načasovaný,
protože dluhy domácností brzy překonají vysoké úrovně zaznamenané v době finanční
krize, a zavedení sociální reformy v Severním Irsku přinese další tlak na domácnosti s
nízkými příjmy.
Deskriptory: V. Británie; domácnosti; příjmy nízké; situace ekonomická; stav zdravotní
SRN
Borrowing for social security? Credit, asset-based welfare and the decline of the
German savings regime.[Půjčky na sociální zabezpečení? Úvěry, majetkový blahobyt a
pokles německého režimu úspor.] / MERTENS, Daniel
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 474-490.:obr.,tab.,-lit.
Tento článek zkoumá otázku, do jaké míry se Německo přizpůsobuje současnému trendu
sociální politiky založené na úvěrech, který má původ v anglofonních ekonomikách. Během
finanční krize a s ohledem na předchozí zvýšení soukromého zadlužení se stále více vědců
domnívá, že půjčky domácnostem se staly ústřední součástí současných sociálních států.
Kvůli komplexním programům na podporu úspor, vysoké úrovni veřejných sociálních opatření a nízké míře vlastnictví domů je německý sociální stát běžně považován za paradigmatický protiklad k tomuto zintenzivňujícímu se vztahu mezi blahobytem a finančními prostředky. Tento článek naopak tvrdí, že lze pozorovat růst sociální politiky založené na úvěrech v Německu z důvodu postupného rušení podpory úspor, rozšíření programů kvaziveřejných půjček a restrukturalizace sociálního státu od poloviny 70. let. Článek hodnotí
reformní trajektorie v oblasti důchodů, vzdělávání a zdravotní péče, aby toto tvrzení podložil. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb v eurozóně by kombinovaný vývoj
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mohl dobře zpochybnit tradiční na úspory orientované rysy německého sociálního státu a
jeho politické ekonomie.
Deskriptory: SRN; stát sociální; zab. sociální; půjčky; spoření

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
mezinárodní
The interplay of educational and labour market institutions and links to relative
youth unemployment.[Souhra vzdělávacích institucí a institucí trhu práce a souvislosti s
relativní nezaměstnaností mládeže.] / BRZINSKY-FAY, Christian
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 346-359.:tab., -lit.
Tento článek analyzuje spojení mezi konfiguracemi trhu práce a vzdělávacích institucí a
relativní nezaměstnaností mládeže zkoumáním 30 zemí OECD.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; vzdělávání; systém; trh práce; nezaměstnanost mládeže
EU; SRN
Going across Europe for an apprenticeship? A factorial survey experiment on employersĺ hiring preferences in Germany.[Celou Evropou za učňovským vzděláním? Faktoriálový průzkumný experiment o preferencích zaměstnavatelů při najímání v Německu.]
/ PROTSCH, Paula - SOLGA, Heike
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 387ľ399.:obr.,tab.,-lit.
Vzhledem k nedávné recesi je německý učňovský model opět chválen za vylepšení přechodů ze školy do zaměstnání. V souladu s posunem sociální politiky k podpoře vzdělávání
jako klíčového prostředku boje proti nezaměstnanosti mládeže povzbuzují doporučení EU
a německé národní politiky mladé občany jižní a východní EU k tomu, aby se ucházeli o
učňovské vzdělávání v zahraničí. Mladí lidé, kteří chtějí jít do zahraničí, jsou nejen mobilní
mladí lidé, ale také přistěhovalci. Vzhledem k výskytu etnických rozdílů v německém učňovském systému vzniká otázka, zda by zaměstnavatelé byli ochotni najmout tyto nově
příchozí.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: EU; SRN; učni; vzdělávání-výcvik; cizinci; zaměstnavatelé
SIG: uložené 2103
mezinárodní
World Employment and Social Outlook: Trends 2017.[Světová zaměstnanost a sociální výhled: Trendy 2017.]
Geneva: ILO, 2017. - 145 s.: příl. - ISBN 978-92-2-130093-2.
Toto vydání hodnotí současnou situaci na globálním trhu práce, nejnovější vývoj zaměstnanosti a předpovídá úrovně nezaměstnanosti v rozvinutých, rozvíjejících se a rozvojových
zemích. Zaměřuje se rovněž na trendy v kvalitě pracovních míst, přičemž věnuje zvláštní
pozornost pracovní chudobě a zranitelnému zaměstnání.
Dostupné
14.11.2017
z:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/WCMS_541211/lang--en/index.htm
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; zaměstnanost; trh práce; příležitosti pracovní; flexibilita
pracovní
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SIG: uložené 2108
EU
Reactivate: Employment opportunities for economically inactive people.[Reaktivovat: Pracovní příležitosti pro ekonomicky neaktivní lidi.] / LUDWINEK, Anna - DUBOIS,
Hans - ANDERSON, Robert
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 69 s.: příl. - ISBN 97892-897-1612-3.
Politiky zaměstnanosti se většinou zaměřují na nezaměstnané lidi, ale důkazy naznačují,
že mnoho lidí, kteří jsou ekonomicky neaktivní, mají také potenciál na trhu práce. Tato
zpráva zkoumá skupiny v neaktivní populaci, u kterých je obtížné vstoupit nebo znovu
vstoupit na trh práce, a zkoumá důvody, proč. Mapuje charakteristiky a životní podmínky
těchto skupin, diskutuje jejich ochotu pracovat a zkoumá bariéry, které jim v tom brání.
Zpráva rovněž zkoumá strategie, které implementují členské státy k podpoře začlenění
těchto osob mimo trh práce. Zdůrazňuje, že mnoho neaktivních lidí by chtělo pracovat a
že je důležité zaměřit se na specifické potřeby neaktivní populace při navrhování a uplatňování účinných strategií pro jejich integraci na trhu práce.
Dostupné 21.11.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/reactivate-employment-opportunities-for-economically-inactive-people (published: 31 October 2017)
Deskriptory: EU; populace ekonomicky neaktivní; politika zaměstnanosti; trh práce; integrace; přechod do zaměstnání; bariéry; služby zaměstnanosti
SIG: uložené 2113
EU
European Pillar of Social Rights.[Evropský pilíř sociálních práv.]
Brussels: European Commission, 2017. - 23 s. - ISBN 978-92-79-74092-3.
Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se budou opírat spravedlivé a hladce fungující
trhy práce a sociální systémy. Primárně je navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován
ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet. Prosazování zásad a
práv vymezených v evropském pilíři bude společnou odpovědností členských států, orgánů
EU, sociálních partnerů a dalších zúčastněných stran. Kapitola 1: Rovné příležitosti a přístup na trh práce. Kapitola 2: Spravedlivé pracovní podmínky. Kapitola 3: Sociální ochrana
a začlenění. Vytvoření evropského pilíře sociálních práv ohlásili vedoucí představitelé EU
na göteborském summitu o sociálních otázkách v listopadu 2017 (viz viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1268&furtherEvents=yes).
Dostupné 22.11.2017 z: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairereconomic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights20-principles_en
Deskriptory: EU; práva sociální; rovnost; gender; trh práce; politika zaměstnanosti; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného
života; ochrana sociální
SRN
Day-care availability, maternal employment and satisfaction of parents: Evidence
from cultural and policy variations in Germany.[Dostupnost denní péče, zaměstnanost matek a spokojenost rodičů: Důkazy z kulturních a politických změn v Německu.]
/SCHOBER, Pia - SCHMITT, Christian
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 433ľ446.:tab., -lit.
Tato studie zkoumá, jak dostupnost a rozšíření služeb péče o děti pro děti do 3 let souvisí
se subjektivní spokojeností německých matek a otců. Rozšiřuje předchozí studie tím, že
podrobněji zkoumá vztah mezi dostupností a využíváním denní péče, zaměstnaností matek
a rodičovskou subjektivní spokojeností během raného dětství potomků v zemi s rozšiřujícími se službami péče o děti a různými kulturami péče o děti a práce.
Deskriptory: SRN; rodina; děti; zařízení péče o děti; práce-matky; zaměstnanost; kvalita
života
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EU
A European pillar for a social triple A.[Evropský pilíř pro sociální triple A.]
In: Social agenda. - č. 48 (2017), s. 3-27.
Co v praxi znamená v dubnu přijatý Evropský pilíř sociálních práv: o tom je celé červencové
vydání Sociální agendy. Pilíř slouží jako referenční rámec pro návrhy Evropské komise
týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pracovní doby. Jeho duch
je také inspirován novým návrhem Komise o koordinaci sociálního zabezpečení, aby byl
volný pohyb pracovníků v rámci EU spravedlivý a snadný, stejně jako nejnovější balíček
opatření v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti s cílem zvýšit vliv právních předpisů EU na
pracovní oblast. Zaměřuje se na Španělsko za účelem pomoci, aby služby zaměstnanosti
a sociální služby spolupracovaly efektivněji tváří v tvář dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí.
Dostupné
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8007&furtherPubs=yes
Deskriptory: EU; práva sociální; zab. sociální; pracovníci migrující; služby zaměstnanosti;
služby sociální; globalizace; solidarita; Španělsko; nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnanost mládeže; bezpečnost práce; sladění pracovního a rodinného života; doba pracovní

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
V. Británie
Who is minding the kids? New developments and lost opportunities in reforming
the British early education workforce.[Kdo se stará o děti? Nový vývoj a ztracené
příležitosti v reformování britské pracovní síly v oblasti raného vzdělávání.] / GAMBARO,
Ludovica
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 320ľ331.:obr.,tab.,-lit.
Za posledních 20 let došlo v několika evropských zemích k výraznému nárůstu zápisů ve
vzdělávání a péči v raném dětství (ECEC). Rozšíření služeb ECEC nevyhnutelně vyžaduje
nové zaměstnance. Existuje však napětí mezi rychlým růstem služeb prostřednictvím vytváření nízko placených a nízko kvalifikovaných pracovních míst a snahou jednohlasně proklamovanou politiky zlepšit kvalifikaci a postavení pracovníků v oblasti ECEC. Tato zpráva
zkoumá případ Spojeného království, kde se významně zvýšily ECEC služby a veřejné výdaje na ně věnované. Využívá údajů z průzkumu pracovních sil Spojeného království, aby
dokumentoval změny v platech a odborné kvalifikaci pracovníků v raném vzdělávání. Výsledky ukazují, že navzdory obecnému zvýšení kvalifikace těchto pracovníků zůstává jejich
mzda relativně nízká. Mimoto se ukazuje, že platy většinou souvisí s charakteristikou pracoviště a jeho přístupem k veřejnému financování, a nikoli s produktivními charakteristikami pracovníků.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: V. Británie; zařízení péče o děti; pracovníci; služby; kvalita; podmínky pracovní; příjmy nízké; kvalifikace odborná
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mezinárodní
Different systems, same inequalities? Post-compulsory education and young
adultsĺ literacy in 18 OECD countries.[Různé systémy, stejné nerovnosti? Post-povinné
vzdělávání a gramotnost mladých dospělých v 18 zemích OECD.] / BORGNA, Camilla
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 332ľ345.:obr.,tab.,-lit.
Vzdělávání se stále častěji považuje za náhradu za sociální politiku, ale příležitosti pro
rozvoj odborných kvalifikací se liší podle sociálního prostředí a vzdělávací instituce nejsou
v tomto ohledu neutrální. S využitím údajů z programu pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých 2011/2012 se tento článek zabývá otázkou, jak jsou vybrané charakteristiky vyššího sekundárního a terciárního vzdělávání spojeny se sociální stratifikací odborností mladých dospělých v 18 zemích OECD.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; nerovnost
mezinárodní
„Diversion or safety net?“ Institutions and public opinion on vocational education
and training.["Diverze nebo záchranná síť?" Instituce a veřejné mínění o odborném vzdělávání a přípravě.] / DI STASIO, Valentina
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 360ľ372.:obr.,tab.,-lit.
V této studii autor analyzuje, zda je odborné vzdělávání a příprava (VET) širokou veřejností
vnímáno jako záchranná síť a/nebo cesta odklonu od vyššího vzdělávání. Systémy VET se
v jednotlivých zemích značně liší, pokud jde o jejich vnímanou prestiž, zapojení sociálních
partnerů do poskytování odborné přípravy a osvědčování profesních dovedností. Studie se
tedy zaměřuje na to, zda se vnímání VET v různých zemích systematicky liší.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; vzdělávání; systém; vzdělávání-výcvik; přechod do zaměstnání
SIG: uložené 2109
SR
Enhancing advanced skills to better meet labour market demand in the Slovak
Republic.[Podporování pokročilých odborností s cílem lépe uspokojit poptávku trhu práce
v SR.] / MACHLICA, Gabriel - TOMAN, Ján - HALUŠ, Martin - MARTINÁK, Dávid
Paris: OECD, 2017. - 38 s.
Změna poptávky na trhu práce a posun ke globálnímu hodnotovému řetězci vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky. Podíl dospělých s vysokou úrovní kvalifikace je však na Slovensku jedním z nejnižších v OECD. Zlepšení vzdělávacího systému by zvýšilo kvalitu a
lépe sladilo odbornosti studentů s novými potřebami trhu práce a pomohlo jim čelit dalším
změnám v pracovním prostředí. Příspěvek systému terciárního vzdělávání ke zlepšení odborností je jeden z nejnižších v OECD. Musí se více otevírat vnějšímu prostředí. Dalším
úkolem je zajistit odpovídající nabídku kvalifikovaných pracovníků v době rychlého stárnutí
populace a zvyšující se emigraci mladých vysoce kvalifikovaných pracovníků. Stárnutí obyvatelstva nepovede pouze ke snižování nabídky pracovních sil, ale rostoucí část pracovní
síly bude muset být rekvalifikována. Posílení nabídky odborností vyžaduje celoživotní vzdělávání a přilákání kvalifikovaných migrantů, včetně návratu Slováků.
Dostupné 21.11.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-advancedskills-to-better-meet-labour-market-demand-in-the-slovak-republic_72c55c64-en
(published: 04 Oct 2017)
Deskriptory: SR; vzdělávání; kvalifikace odborná; trh práce; potřeby pracovních sil; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní
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SIG: uložené 2111
Slovinsko
Raising living standards and supporting investment by boosting skills in Slovenia.[Zvyšování životní úrovně a podporování investic zvýšením odborných dovedností ve
Slovinsku.] / OĺFARRELL, Rory
Paris: OECD, 2017. - 45 s.
Vyšší životní úroveň a blahobyt, stejně jako konvergence s vyspělejšími ekonomikami, budou záviset na dosažení vyšší produktivity, což bude zase podpořeno větší investicí do
kapitálu. Zejména investice do znalostního kapitálu a větší příliv přímých zahraničních investic mohou pomoci Slovinsku rozvíjet jeho ekonomiku a zlepšit globální integraci. Doplnění takových investic vyžaduje pracovní síly, které mají příležitosti a pobídky k neustálému zapojení do zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání tam, kde jsou nejproduktivnější, což zvyšuje jejich příjmy. Zvyšování kvalifikace lze zlepšit posílením vazeb mezi
vzdělávacími institucemi a místními a zahraničními firmami, což by pomohlo Slovinsku překonat problémy dlouhodobé nezaměstnanosti a nízké míry zaměstnanosti starších pracovníků. Zlepšení celoživotního vzdělávání umožní pracovníkům přizpůsobit se měnícímu se
ekonomickému prostředí a přispět tak k vlastnímu blahobytu.
Dostupné 21.11.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/raising-living-standards-and-supporting-investment-by-boosting-skills-in-slovenia_7ead5985-en
(published: 20 Nov 2017)
Deskriptory: Slovinsko; OECD; kvalifikace odborná; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní; zdroje lidské

OBYVATELSTVO, MIGRACE
EU
Academic, vocational or general? An analysis of public opinion towards education
policies with evidence from a new comparative survey.[Akademické, odborné nebo
všeobecné? Analýza názorů veřejnosti na vzdělávací politiky s důkazy z nového komparativního průzkumu.] / BUSEMEYER, Marius R. - GARRITZMANN, Julian L.
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 4 (2017), s. 373ľ386.:obr., -lit.
Vzdělávací politika je zásadním tématem jak v politických diskusích, tak ve vědecké literatuře. Přesto studium individuálních politických preferencí o vzdělávací politice získalo jen
malou vědeckou pozornost. Aby zaplnili tuto mezeru ve výzkumu, provedli autoři reprezentativní průzkum veřejného mínění o podrobnostech vzdělávací politiky v osmi zemích
západní Evropy.
Speciální vydání: Vzdělávání jako sociální politika: Instituce, veřejná podpora a výsledky
během života
Deskriptory: EU; vzdělávání; systém; politika; šetření; mínění veřejné
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RŮZNÉ

Dánsko
Deserving social benefits? Political framing and media framing of Ĺdeservingnessĺ
in two welfare reforms in Denmark.[Zasloužené sociální dávky? Politické a mediální
formulování "zasloužilosti" ve dvou sociálních reformách v Dánsku.] / ESMARK, Anders SCHOOP, Sarah R.
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 5 (2017), s. 417-432.:obr.,tab.,-lit.
Článek se zaměřuje na souhru mezi politickým a mediálním vykreslením. Na základě analýzy dvou významných sociálních reforem, zahrnujících snížení sociálních dávek v Dánsku
v roce 2005 a 2013, článek analyzuje formulace, které používají politici, kteří podporují
nebo oponují reformě, stejně jako formulace používané médii.
Deskriptory: Dánsko; politika sociální; politika; informace
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

 SIG: 6447
ČR
Přerozdělování welfare: Nástroj pomoci, nebo kontroly? / MERTL, Jiří
Brno: Doplněk, 2016. - 241 stran - ISBN 978-80-7239-332-9.
Společensko-ekologická edice
Deskriptory: ČR; spravedlnost sociální; systém; stát sociální; teorie; koncepce budoucí
 SIG: 6448
ČR
Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování
bydlení. / Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. - 125 + 5 stran
Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého
vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a
na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na
obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí monografie jsou tak i
základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na
danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě
též přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení
čelit. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několik a výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření.
Monografie je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný
obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na
názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_430.pdf
Deskriptory: ČR; VÚPSV; pracovníci sociální; vzdělávání; bydlení sociální; nouze hmotná
 SIG: 6449
EU; V. Británie
Handbook of European Social Policy. / Kennett, Patricia [EDI] - Lendvai-Bainton, Noemi [EDI]
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. - xviii + 458 strab - ISBN 978-1-78347-6459.
Deskriptory: politika sociální; EU; ekonomika sociální
 SIG: 6401/I
ČR
Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce
v ČR. 1. část.
Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. - 75 + 87 + 86 stran
Deskriptory: ČR; trh práce; zaměstnanost; zaměstnavatelé; osoby obtížně umístitelné;
nezaměstnanost mládeže; pracovníci starší; práce-postižení; práce-cizinci; vyloučení sociální; sborníky; ČR
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 SIG: 6401/II.
ČR
Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce
v ČR. 2. část.
Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. - 71 + 80 + 34 stran
Deskriptory: ČR; trh práce; zaměstnavatelé; zaměstnanost; osoby obtížně umístitelné;
nezaměstnanost mládeže; pracovníci starší; práce-postižení; práce-cizinci; vyloučení sociální; sborníky; ČR
 SIG: 6402
ČR
Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities
and low employment rate on the Czech labour market.
Prague: Association of Independent Unions, 2016. - 88+58+39 stran
Deskriptory: ČR; trh práce; zaměstnanost; zaměstnavatelé; osoby obtížně umístitelné;
pracovníci starší; nezaměstnanost mládeže; práce-postižení; práce-cizinci; vyloučení sociální; sborníky; ČR
 SIG: 6457
ČR
Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči.
/ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 75 + 5 stran - ISBN 978-80-7416-308-1.
V současné době se v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem
v největším rozsahu, co do počtu zapojených odborníků, uplatňuje v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). Spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky při řízení o PnP započala v roce 2007. Cílem monografie je po sedmi letech této spolupráce,
neboť monografie vychází z kvalitativních dat sesbíraných v roce 2014 v rámci projektu
Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
(TD020037), z perspektivy sociální práce jednak zanalyzovat, jaký typ víceoborové spolupráce byl v této agendě postupně ustaven, a dále rozpoznat faktory, které tuto spolupráci
ovlivňují a alespoň částečně porozumět jejich (vzájemnému) působení. Výsledky provedených rozborů naznačují, že typ interakcí, které probíhají mezi oběma obory a odborníky v
rámci řízení o PnP má nejblíže k multidisciplinárnímu modelu s prvky interdisciplinarity.
Současně je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná profesní
socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků. V závěru navrhujeme postup,
kterým by bylo možné vliv tohoto faktoru usměrnit.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_431.pdf
Deskriptory: VÚPSV; ČR; práce sociální; pracovníci sociální; lékařství posudkové; péče sociálně zdravotní; metody; příspěvek na péči


SIG: 6456

ČR
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016. / Doležalová, Gabriela
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. - 40 stran
Deskriptory: vzdělání dosažené; zaměstnatelnost; analýza práce; výzkum
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 SIG: 6455
ČR
Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura 2016/17. / Trhlíková, Jana
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. - 39 stran
Deskriptory: ČR; studenti; žáci; postižení; vzdělávání; školství
 SIG: 6454
ČR
Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2016.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 254 stran - ISBN 978-80-7421-135-5.
Deskriptory: ČR; trh práce; ročenky; statistika; kraje; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; rekvalifikace; práce chráněná; nezaměstnanost dlouhodobá;
zab. v nezaměstnanosti
 SIG: 6453
ČR
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 2016.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 71 stran - ISBN 978-80-7421-144-7.
Deskriptory: ČR; ukazatele; úroveň životní; příjmy; statistika; příjmy-domácnosti; výdajedomácnosti; mzda průměrná; důchod průměrný; ceny; inflace; náklady životní; spoření;
půjčky; minimum; minimum existenční; mzda minimální; chudoba
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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb
orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také
vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů a organizuje
semináře a konference. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se
zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v
předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří:
• trh práce a zaměstnanost;
• sociální dialog a pracovní vztahy;
• sociální ochrana;
• rodinná politika;
• příjmová a mzdová politika;
• rovné příležitosti;
• teorie sociální politiky.
Významnou činností ústavu je poskytování komplexních knihovnicko-informačních
služeb v oblasti práce a sociálních věcí široké odborné veřejnosti. Uživatelům je
k dispozici obsáhlý fond domácích i zahraničních informačních pramenů z dané oblasti,
ale i z příbuzných oborů a průřezových vědních disciplin.
http://www.vupsv.cz

